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પક-૧
'પીવીસીએલ પેટા િવભાગીય કચેર લોક દરબાર - ૨૦૧૭'

પેટા િવભાગીય કચેર : પાયાદ, િવભાગીય કચેર : બોટાદ, વતુળ કચેર : બોટાદ, તારખ : 17/07/2017, સમય : 11:00
િનરાકરણ કરનાર અિધકારીનું નામ અને મોબાઈલ નંબર : ી એ.એ.ડે કા.ઈ. મો.૯૮૭૯૨૦૦૭૮૪

ગિત અહેવાલ તા. : 01/12/2017 રજુ થયેલ ોની સંયા : 7, નીિત િવષયક ોની સંયા : 0, િનકાલ ોની સંયા : 7, ગિત હેઠળ ોની સંયા : 0

મ રજુઆતકતાનું નામ ની િવગત લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ અતન જવાબ િનકાલની િથિત
1 ચાવડા રાણાભાઇ જેઠાભાઈ

રહે.પાયાદ (ખળાવાડ)
પાયાદના ખળાવાડ િવતારમાંશેરઓ વચે
ઉભેલા પોલને કારણે વાહન લાવવા તથા લઈ
જવામા ં  તકલીફ  પડતી  હોવાથી  સાઈડમા
ખસેડવા િવનતી

અરજદારની રજૂઆત મુજબ શેરમાં આવેલી હળવા
દબાણ ની વીજલાઈન ના ચાર પોલ નડતરપ છે.
સદર  લાઈન  હાલની  DISS  યોજના  હેઠળ  ફેરવી
શકાય તેમ છે  .  જે  માટે  જર,  પાયાદ ામ
પંચાયત ના લેટર પેડ ઉપર અર તેમજ તાલુકા
િવકાસ અિધકાર નો જર ભલામણ પ રજુ કયે
જર મોજણી કર દરખાતની જર મંજૂર મયે
આગળની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

સદર  બાબતે  અરજદારને  તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ના  રોજ
પ નંબર ૫૭૫૪થી  DISS અંતગત વીજ લાઈન
ફેરવવા માટે  તાલુકા િવકાસ અિધકારના ભલામણ
પ સાથે  પાયાદ પેટા વીભાગીય કચેર ખાતે
અર કરવા માટે જણાવવામાં આવેલ આમ છતાં
આજદન  સુધી  અરજદાર  ારા  તાલુકા  િવકાસ
અિધકાર  નો ભલામણ પ રજુ  કરવામાં  આવેલ
નથી. આં ભલામણ પ મયેથી સદર કામની DISS
અંતગત મંજુર લઈ કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
શીફટગ ઓફ

લાઇન

2 મેણીયા ગણેશભાઈ મોહનભાઈ
સરપંચી રાજપરા ામ
પંચાયત

રાજપરા  ગામનું  ાસફમર  સેટરાથિમક
શાળાની  બાજ ુમા ં  આવેલ  છેજ ેના  લીધ ે
ચોમાંસામા આજુબાજુના રહશો તેમજ રમતા
બાળકો ને વીજ શોક લાગવાનો ભય રહેલ છે
જેથીઆ  ાસફમર  સેટર  અય  જયાએ
ખસેડવા િવનતી

અરજદારની  રજૂઆત  મુજબ  ાસફમર  રતામાં
નડતરપ છે. જે ાસફમર હાલની DISS યોજના
હેઠળ ફેરવી શકાય તેમ છે . જે માટે જર, રાજપરા
ામ પંચાયત ના લેટર પેડ ઉપર અર તેમજ
તાલુકા િવકાસ અિધકાર નો જર ભલામણ પ રજુ
કયે  જર મોજણી કર ,દરખાતની જર મંજૂર
મયે આગળની કાયવાહ સવરે કરવામાં આવશે.

સદર  બાબતે  અરજદારને  તા.૨૯.૦૭.૨૦૧૭ના  રોજ
પ નંબર ૫૭૫૫થી  DISS અંતગત વીજ લાઈન
ફેરવવા માટે  તાલુકા િવકાસ અિધકારના ભલામણ
પ સાથે  પાયાદ પેટા વીભાગીય કચેર ખાતે
અર કરવા માટે જણાવવામાં આવેલ આમ છતાં
આજદન  સુધી  અરજદાર  ારા  તાલુકા  િવકાસ
અિધકાર  નો ભલામણ પ રજુ  કરવામાં  આવેલ
નથી. આં ભલામણ પ મયેથી સદર કામની DISS
અંતગત મંજુર લઈ કામગીર પૂણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

3 વેલાભાઇ વશરામભાઈ ઝાંપડયા
રહે.તરઘરા

તરઘરા ગામે શીતળા શેર િવતારમાં ઓટા
ઉપર રાખેલ ાસફમર બાજુમાં  રોડ ચો
આવી  જતા  આજુબાજુથી  પસાર  થતા  ઢોર
ઢાંખર તેમજ રહશો ને વીજ શોક લાગવાનો
ભય હોતાં બાજુમાં ાસફમરનું ચર ઉભું
કર ઓટા ઉપર રાખેલ ાસફમરપોલ ઉપર
રાખવા બાબત

અરજદાર ારા રજુઆતમાં જણાવેલ થળ પર દવસ
-૨ માં જર મોજણી કર જરયાત મુજબ આગળ
ની કાયવાહ  દન-૭ માં  પૂણ  કરવા અને  જર
ાસફમર  ફેિચંગ  કરવા  નાયબ ઇજનેર  ી  ને
સુચના આપેલ છે.

સદર  ાસફમર  સેટર  ઓટા  પરથી  દુર  કર
પીએસસી પોલ ડ.પી. નવી ઉભી કર ,ડ.પી. ઉપર
લગાડેલ છે.

િનકાલ
મેઇટેનસ

4 રમણીકભાઈ લાલભાઈ
દેલવાડયા

ઘર વપરાશના વીજ બીલ માં અટક સુધારવા અરજદાર ી ને આ માટે જર આધારકાડ ની નકલ
અને લાઇટ બીલ ની નકલ રજુ કરવા જણાવેલ છે.
જે  રજુ  થયે  સવરે  વીજ બીલના  નામમાં  અટક
સુધારવામાં આવશે.

અરજદાર ારા આધારકાડ અને લાઇટ બીલ ની નકલ
રજુ  કતા  રજૂઆત મુજબ નામમાં  સુધારો કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ
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5 રણતભાઈ મનુભાઈ રાઠોડ ખેતીવાડ  વીજ  ડાણમાં  લોડ  ઘટાડો  ૧૫
હો.પા. થી ૧૦.૦ હો.પા. કરવા તારખ ૧૩.૨.૧૭
ના રોજ અર કરેલ છે. જે લોડ ઘટાડો કર
આપવા િવનંતી.

સદર લોડ ઘટાડા માટે  જર કાયવાહ પાયાદ
પે.વી.કચેર  ારા  કરેલ  છે.  પરંતુ  અરજદાર  ારા
તા.૧૭.૭.૧૭  ના  રોજ  લોડ  ઘટાડા  માટેનો  ટેટ
રપટ રજુ  કરેલ હોવાથી  જર  દરખાત સવરે
તૈયાર કર મંજૂર લઇ દન સાત માં લોડ ઘટાડો
કર આપવામાં આવશે .

અરજદાર ારા પાયાદ પેટા િવભાગીય કચેર ખાતે
ટેટ રપટ રજુ કરવામાં આવેલ છે. આથી પાળયા
પેટા  િવભાગીય કચેર  ારા  સદર  લોડ  ઘટાડાની
મંજુર લઈ અરજદારની ફરયાદનું િનરાકરણ કરવામાં
આવેલ છે.

િનકાલ
લોડ વધારો/ ધટાડો

6 કનુભાઈ બનેસંગભાઈ ચૌહાણ ખેતીવાડ  વીજ  ડાણ  મેળવવા  તારખ
૨૭.૮.૨૦૧૨ ના રોજ રસીદ નં.૯૯૦૧૩ થી જર
રેશન ચાજ ભરેલ છે . જે વીજ ડાણ
આપવા િવનંતી

હાલ પાયાદ પે.વી.કચેર ખાતે SPA યોજના હેઠળ
માહે એિલ -૨૦૧૨ સુધીના અંદાજપ અપાયેલ છે
તેવુ ં  અરજદારને  જણાવેલ  છે..  જેથી  સામાય
અતામ મુજબ અરજદારનો વારો આવતા જર
અંદાજ પ આપવામાં આવશે.

હાલ પાયાદ પે.વી.કચેર ખાતે SPA યોજના હેઠળ
માહે એિલ -૨૦૧૨ સુધીના અંદાજપ અપાયેલ છે
તેવુ ં  અરજદારને  જણાવેલ  છે..  જેથી  સામાય
અતામ મુજબ અરજદારનો વારો આવતા જર
અંદાજ પ આપવામાં આવશે.

િનકાલ
નવા કનેકશન

7 ખીમભાઈ મનભાઈ
મકવાણા (સાંકળયા)

મારા ખેતીવાડ વીજ ડાણ નો લોડ વીજ
બીલ માં ૧૫.૦ હો.પા. માંથી ૫ હો.પા. થઇ
ગયેલ છે જે માટે યોય સુધારો કર આપવા
િવનંતી

અરજદારની  રજૂઆત મુજબ વીજ  બીલ જે  ૧૫.૦
હો.પા.ની જયા એ ૫.૦ હો.પા. લખાયેલ આવે છે જે
યોય કરવા પાયાદ કચેર ારા યોય કાયવાહ
કરેલ છે. ( ટકટ મુકેલ છે ). ઉપલી કચેર ારા
આ ટકટ  નો  ઉકેલ  આવે  આગળની  કાયવાહ
સવરે કરવામાં આવશે.

વીજ બીલ માં લોડ ૧૫.૦ હો.પા.િટ થઇ ને આવે
તે માટે પે.િવ.કચેર ારા જર કાયવાહ કરેલ છે
અને સદર ફરયાદ નું િનવારણ કરેલ છે

િનકાલ
રેવેયુ / બીલ


